شـــركـــة تـــابـــعـــة لــســـوق دبـــي المــالــي ش م ع
Subsidiary of Dubai Financial Market PJSC

 المقترض/نموذج اعتماد وكيل اإلقراض
Lending Agent / Borrower Application Form
Member Name

اسم العضو

Business Telephone No

رقم الهاتف

Business Facsimile No

رقم الفاكس

Primary Contact Name

اسم جهة االتصال األساسية

Telephone / Mobile No

 الجوال/رقم الهاتف
البريد اإللكتروني

Email

اسم جهة االتصال الثانوية

Secondary Contact Name

 الجوال/رقم الهاتف

Telephone / Mobile No

البريد اإللكتروني

Email
Application for approval as: (Please tick accordingly):
Lending Agent

:) (يرجى وضع عالمة وفقا لذلك:طلب الموافقة على النحو التالي
Borrower

وكيل اقراض

Both

مقترض

كالهما
 اسم المفوض بالتوقيع.1

1. Name of Authorized Signatory

منصب المخول بالتوقيع

Designation of Authorized Signatory

التاريخ

Date

التوقيع

Signature

 اسم المفوض بالتوقيع.2

2. Name of Authorized Signatory

منصب المخول بالتوقيع

Designation of Authorized Signatory

التاريخ

Date

التوقيع

Signature

Declaration and Undertaking

التصريح والتعهد

(Please use a separate sheet if there are more than 2 authorised signatories)

)(يرجى استخدام ورقة منفصلة إذا كان هناك أكثر من اثنين من المخولين بالتوقيع

I/We:(a) Declare that, I/we, am/are properly authorised to carry out activities relating to
		 securities borrowing and lending in accordance with the Rules of Dubai Clear.
(b)	Agree, upon approval of this application, to at all times comply with all
requirements prescribed by Dubai Clear as contained in the Rules Dubai Clear
and/or its procedures

 يؤذن لنا بالقيام باألنشطة المتعلقة باقتراض األوراق المالية/  أنا/  بأنني،نصرح أنه
.واإلقراض وفقا لقواعد شركة دبي للمقاصة
 على االمتثال في جميع األوقات لجميع، عند الموافقة على هذا الطلب،الموافقة
المتطلبات التي يحددها شركة دبي للمقاصة على النحو الوارد في قواعد شركة دبي
. أو إجراءاته/ للمقاصة و

: نحن/أنا
)(أ
		
)(ب

		
		

Note: please attach completed original copy of Appendix 10 declaration with this application
 الخاص بالتعهدات مع هذا النموذج10  يرجى ارفاق نسخة اصلية كاملة من الملحق:مالحظة

:اسم المخول بالتوقيع

Name of Authorized Signatory:
Authorized Signature of Applicant:

DFM-DCCD-DC-B4-F1

:توقيع المخول على الطلب

Company Stamp

ختم الشركة

Dubai Clear LLC | .م.م.دبي للمقاصة ذ
P.O. Box: 9700, Dubai UAE | .م.ع. أ، دبي،9700 :.ب.ص
Email: clearing&settlement@dubaiclear.ae : | بريد اإللكترونيTel: +971 4 305 5555 :هاتف
www.dubaiclear.ae

شـــركـــة تـــابـــعـــة لــســـوق دبـــي المــالــي ش م ع
Subsidiary of Dubai Financial Market PJSC

المقترض/نموذج تسجيل المقرض
Lender/Borrower Registration Form
Request Date:

D D

/

M M

/

Y Y Y Y

:تاريخ الطلب

Request for Registration as: (Please tick accordingly):
Lender

:) (يرجى اختيار المربع المناسب:طلب التسجيل بوصفه
Borrower

مقرض

Both

مقترض

Particulars Details
NIN

كالهما

:تفاصيل مقدم الطلب
)NIN( رقم المستثمر

Account Number

رقم الحساب

Name

االسم

الوثائق المطلوبة

Supporting Documents
(a)	
For Borrower registration, a copy of the SLB Master Agreement with Lender(s)
must be furnished together with the registration request and submitted either
(i) through the Borrowing Representative, or (ii) directly to Dubai Clear.

		
 يجب تقديم نسخة من اتفاقية إقراض واقتراض األوراق المالية األساسية،(أ) لتسجيل المقترض
) عن طريق ممثلi(  مرفقة بطلب التسجيل ويتم تقديمها إما،)الموقعة مع المقرض (المقرضين
 أو (ب) مباشرة إلى شركة دبي للمقاصة،االقتراض
(ب) يجب أن يتم تصديق نسخة اتفاقية إقراض واقتراض األوراق المالية األساسية كنسخة طبق األصل
بحسب اإلجراءات المتبعة إلقراض واقتراض األوراق المالية

(b) The copy of the SLB Master Agreement must be certified as true copies as per
the SLB procedures.
Lending Representative / Borrowing Representative
Appointment Confirmation

ممثل االقتراض/تأكيد تعيين وكيل اإلقراض

I/We hereby appoint the following as our Lending Representative/Borrowing Representative:

:ممثل اقتراض لصالحنا/نقر بتعيين التالي اسمه كممثل إقراض/أقر

Name of Representative:

:اسم الممثل

Role of Representative: (Please tick only one):
Lending Representative

:) (يرجى اختيار إجابة واحدة فقط:دور الممثل

ممثل إقراض

Borrowing Representative

ممثل اقتراض

Both

كالهما
إقرار بصحة المعلومات وتعهد

Declaration and Undertaking by Lender/Borrower
I/We:
(a) Declare that information given in this application is true and correct.

:نحن/أنا
.(أ) نقر بأن كافة المعلومات الواردة في هذا الطلب حقيقية وصحيحة

(b)	Agree, upon approval of this application, to at all times comply with all
requirements prescribed by Dubai Clear as contained in the Rules Dubai Clear
and/or its procedures.

 على االلتزام في جميع األوقات بكافة، بموجب الموافقة على هذا الطلب،نوافق/(ب) أوافق
.أو إجراءات الشركة/(ج) متطلبات شركة دبي للمقاصة كما هي واردة في قوانين و

(c)	Am/are a Qualified Investor for borrowing securities. (delete if not applicable)
:اسم المخول بالتوقيع

Name of Authorized Signatory:
Signature of Lender/Borrower:

DFM-DCCD-DC-B4-F1

:المقترض/التوقيع المعتمد للمقرض

Company Stamp

ختم الشركة
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شـــركـــة تـــابـــعـــة لــســـوق دبـــي المــالــي ش م ع
Subsidiary of Dubai Financial Market PJSC

نموذج طلب اقراض
Lending Request (Dubai Clear Company)
Date:
Ref:

:التاريخ
:الرقم المرجعي

To:
Head of Dubai Clear Company
Dubai Clear Company P.O. Box: 9700
Dubai U A E

:إلى
رئيس شركة دبي للمقاصة
9700 .ب.شركة دبي للمقاصة ص
 اإلمارات العربية المتحدة،دبي

Name of Lending Representative:

:اسم ممثل اإلقراض

Transaction Confirmation Number:

:رقم تأكيد المعاملة

Transfer from (Details of Lender)
NIN

)نقل من (تفاصيل المقرض

)NIN( رقم المستثمر

Account Number

رقم الحساب

Name

Transfer to (Name of Borrower)

)نقل إلى (اسم المقترض

Loan Details
No.

الرقم

بيانات أو تفاصيل القرض
Security
Code

رمز الورقة
المالية

Security
Name

اسم الورقة
المالية

Loan
Quantity

حجم
القرض

Expiry Date
[00/00/0000 for
indefinite loans]

تاريخ انتهاء مدة القرض
(للقروض المفتوحة استخدم
)00/00/00000

Signature:

(Borrowing Representative)

DFM-DCCD-DC-B4-F1

Fee Type
[1=Lender pays
2=Borrower pays all]

نوع الرسوم
 = المقرض يدفع1(
 = المقترض يدفع2
)كامل الرسوم

:اسم المخول بالتوقيع

Name of Authorized Signatory:

CC.

االسم

:التوقيع

Company Stamp

ختم الشركة

)نسخة إلى (ممثل االقتراض

Dubai Clear LLC | .م.م.دبي للمقاصة ذ
P.O. Box: 9700, Dubai UAE | .م.ع. أ، دبي،9700 :.ب.ص
Email: clearing&settlement@dubaiclear.ae : | بريد اإللكترونيTel: +971 4 305 5555 :هاتف
www.dubaiclear.ae

شـــركـــة تـــابـــعـــة لــســـوق دبـــي المــالــي ش م ع
Subsidiary of Dubai Financial Market PJSC

طلب الغاء قرض بدون إعادة االوراق المالية المقرضة
Application To Terminate Loan Without The Return Of Loaned Securities
Date:
Ref:

:التاريخ
:الرقم المرجعي

To:
Head of Dubai Clear Company
Dubai Clear Company P.O. Box: 9700
Dubai U A E

:إلى
رئيس شركة دبي للمقاصة
9700 .ب.شركة دبي للمقاصة ص
 اإلمارات العربية المتحدة،دبي

Lender Details

)نقل من (تفاصيل المقرض

NIN

)NIN( رقم المستثمر

Account Number

رقم الحساب

Name

االسم

Details of Outstanding Loans
No.

الرقم

Loan Reference
Number

تفاصيل المقرض
الرقم المرجعي
للقرض

Security
Name

اسم الورقة
المالية

Security
Code

:اسم المخول بالتوقيع

Name of Authorized Signatory:

(Borrowing Representative)

DFM-DCCD-DC-B4-F1

حجم القرض مستحق
الدفع

أسباب اإللغاء
)(يجب إرفاق نسخة من الوثائق الداعمة

Reasons for Cancellation*
*(copy of supporting documents must be enclosed)

CC.

Outstanding Loan
Quantity

:تاريخ سريان اإللغاء

Cancellation Effective Date:

Signature:

رمز الورقة
المالية

:التوقيع

Company Stamp

ختم الشركة

)نسخة إلى (ممثل االقتراض

Dubai Clear LLC | .م.م.دبي للمقاصة ذ
P.O. Box: 9700, Dubai UAE | .م.ع. أ، دبي،9700 :.ب.ص
Email: clearing&settlement@dubaiclear.ae : | بريد اإللكترونيTel: +971 4 305 5555 :هاتف
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شـــركـــة تـــابـــعـــة لــســـوق دبـــي المــالــي ش م ع
Subsidiary of Dubai Financial Market PJSC

)طلب نقل أوراق مالية لمعاملة إقراض واقتراض أوراق مالية (شركة دبي للمقاصة
Securities Transfer Request For SLB (Dubai Clear Company)
Date:
Ref:

:التاريخ
:الرقم المرجعي

To:
Head of Dubai Clear Company
Dubai Clear Company P.O. Box: 9700
Dubai U A E

:إلى
رئيس شركة دبي للمقاصة
9700 .ب.شركة دبي للمقاصة ص
 اإلمارات العربية المتحدة،دبي

Name of Lending Representative / Borrowing Representative:

:ممثل االقتراض/اسم ممثل اإلقراض

Transfer from (Details of Transferor)
NIN

)النقل من (تفاصيل القائم بالنقل

)NIN( رقم المستثمر

Account Number

رقم الحساب

Name

االسم

Transfer to (Name of Transferee)
NIN

)النقل إلى (تفاصيل المنقول إليه

)NIN( رقم المستثمر

No.

الرقم

Security
Code

رمز الورقة
المالية

Account Number

Security
Name

رقم الحساب

اسم الورقة
المالية

Quantity

الكمية

Reason for Transfers (mandatory field-indicate reason and code):
Transfer of loaned securities
to end investor client

نقل أوراق مالية مقرضة
لصالح عميل مستثمر

االسم

Loan Ref. No.
(not applicable for new loans)

الرقم المرجعي للقرض
][ال ينطبق على القروض الجديدة

:) (يرجى اختيار إجابة واحدة فقط:دور الممثل
Transfer of collateral

نقل ضمان

Code:

Transfer of Corporate
Action Securities

نقل أوراق مالية ضمن
إجراء شركة
:الرمز

Reasons for Cancellation

اسباب اخرى

:اسم المخول بالتوقيع

Name of Authorized Signatory:
Signature:

CC.

Name

(Lending Representative/Borrowing Representative)

DFM-DCCD-DC-B4-F1

:التوقيع

Company Stamp

ختم الشركة

) ممثل االقتراض/نسخة إلى (ممثل اإلقراض

Dubai Clear LLC | .م.م.دبي للمقاصة ذ
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شـــركـــة تـــابـــعـــة لــســـوق دبـــي المــالــي ش م ع
Subsidiary of Dubai Financial Market PJSC

)طلب اقتراض (شركة دبي للمقاصة
Borrowing Request (Dubai Clear Company)
Date:
Ref:

:التاريخ
:الرقم المرجعي

To:
Head of Dubai Clear Company
Dubai Clear Company P.O. Box: 9700
Dubai U A E

:إلى
رئيس شركة دبي للمقاصة
9700 .ب.شركة دبي للمقاصة ص
 اإلمارات العربية المتحدة،دبي

:اسم المقترض

Name of Borrower:

:رقم تأكيد المعاملة

Transaction Confirmation Number:

Reason for Borrowing (mandatory field-indicate reason and code):
RSS

:)يرجى اإلشارة إلى السبب ورمزه-سبب االقتراض (حقل إلزامي
Market making

بيع منظم على المكشوف

SLB loan replacement

DVP fails settlement

صناعة السوق

عجز تسوية تسليم مقابل الدفع

استبدال قرض إقراض واقتراض أوراق مالية
:الرمز

Code:

أسباب اخرى

Reasons for Cancellation

Transfer Loaned Securities to Borrower or Borrower’s Investor Client
االسم

Name

تفاصيل المقترض او العميل المستثمر لدى المقترض
رقم الحساب

Account Number

NIN

)NIN( رقم المستثمر

Details of Lender

تفاصيل المقرض

Name

:االسم

Loan Details
Expiry Date
(00/00/0000
for indefinite
loans)

تفاصيل أو بيانات القرض
تاريخ انتهاء
مدة القرض
(للقروض
المفتوحة استخدم
)0000/00/00

Loan Quantity

حجم القرض

Security Name اسم الورقة المالية

Name of Authorized Signatory:
Company Stamp

CC.

(Lending Agent)

DFM-DCCD-DC-B4-F1

Security Code

رمز الورقة المالية

No.

الرقم

:المخول بالتوقيع
اسم الشخص
ّ
ختم الشركة

:التوقيع

Signature:

)(وكيل اإلقراض

نسخة إلى

Dubai Clear LLC | .م.م.دبي للمقاصة ذ
P.O. Box: 9700, Dubai UAE | .م.ع. أ، دبي،9700 :.ب.ص
Email: clearing&settlement@dubaiclear.ae : | بريد اإللكترونيTel: +971 4 305 5555 :هاتف
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شـــركـــة تـــابـــعـــة لــســـوق دبـــي المــالــي ش م ع
Subsidiary of Dubai Financial Market PJSC

)طلب إعادة أوراق مالية مقرضة (أضافة
Application To Return Loaned Securities
Date:
Ref:

:التاريخ
:الرقم المرجعي

To:
Head of Dubai Clear Company
Dubai Clear Company P.O. Box: 9700
Dubai U A E

:إلى
رئيس شركة دبي للمقاصة
9700 .ب.شركة دبي للمقاصة ص
 اإلمارات العربية المتحدة،دبي

:اسم وكيل االقتراض

Name of Borrower:

Transfer from (Details of Borrower or Borrower’s Investor Client)
االسم

Name

)النقل من (تفاصيل المقترض
رقم الحساب

Account Number

NIN

Transfer to (Name of Lender)

)NIN( رقم المستثمر

)النقل إلى (اسم المقرض

Name

:االسم
 تفاصيل القرض/ بيانات

Loan Details
Effective
Date of
Return

تاريخ سريان
إعادة القرض

Quantity

حجم القرض
مستحق الدفع

Security
Name

رمز الورقة
المالية

Security
Code

Name of Authorized Signatory:
Company Stamp

CC.

(Lending Agent)

DFM-DCCD-DC-B4-F1

اسم الورقة
المالية

Loan
Reference
No.

الرقم المرجعي
للقرض

No.

الرقم

:المخول بالتوقيع
اسم الشخص
ّ
ختم الشركة

:التوقيع

Signature:

)(وكيل اإلقراض

نسخة إلى

Dubai Clear LLC | .م.م.دبي للمقاصة ذ
P.O. Box: 9700, Dubai UAE | .م.ع. أ، دبي،9700 :.ب.ص
Email: clearing&settlement@dubaiclear.ae : | بريد اإللكترونيTel: +971 4 305 5555 :هاتف
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شـــركـــة تـــابـــعـــة لــســـوق دبـــي المــالــي ش م ع
Subsidiary of Dubai Financial Market PJSC

طلب تحديث مدة القرض
Application To Update Loan Duration
Date:
Ref:

:التاريخ
:الرقم المرجعي

To:
Head of Dubai Clear Company
Dubai Clear Company P.O. Box: 9700
Dubai U A E

:إلى
رئيس شركة دبي للمقاصة
9700 .ب.شركة دبي للمقاصة ص
 اإلمارات العربية المتحدة،دبي

Lender Details

:تفاصيل المقرض
االسم

Name

رقم الحساب

Account Number

NIN

)NIN( رقم المستثمر

Loan Details
New Loan
Expiry Date
(indicate
0000/00/00 for
indefinite loans)

تفاصيل القرض
التاريخ الجديد
النتهاء مدة القرض
(للقروض المفتوحة
استخدم
)0000/00/00

Security
Code

رمز الورقة
المالية

Security
Name

اسم الورقة
المالية

Effective Date

CC.

(Borrowing Representative)

DFM-DCCD-DC-B4-F1

الرقم المرجعي
للقرض

No.

الرقم

تاريخ سريان التحديث

Name of Authorized Signatory:
Company Stamp

Loan
Reference
Number

:المخول بالتوقيع
اسم الشخص
ّ
ختم الشركة

:التوقيع

Signature:

)(ممثل االقتراض

نسخة إلى

Dubai Clear LLC | .م.م.دبي للمقاصة ذ
P.O. Box: 9700, Dubai UAE | .م.ع. أ، دبي،9700 :.ب.ص
Email: clearing&settlement@dubaiclear.ae : | بريد اإللكترونيTel: +971 4 305 5555 :هاتف
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شـــركـــة تـــابـــعـــة لــســـوق دبـــي المــالــي ش م ع
Subsidiary of Dubai Financial Market PJSC

بيان الوفاء بالمتطلبات المفروضة من جهة المقاصة على
أنشطة إقراض واقتراض األوراق المالية
Statement Of Compliance With Requirements Imposed
By The Clearing Entity On Securities Borrowing And Lending (SLB) Activities
Date:

:التاريخ

To:
Dubai Clear General Manager
Head of Dubai Clear Company
Dubai Clear Company

:إلى
رئيس شركة دبي للمقاصة
9700 .ب.شركة دبي للمقاصة ص
 اإلمارات العربية المتحدة،دبي

We, [name of applicant], pursuant to our application to be:

: وبموجب طلبنا للتسجيل كـ،] [اسم مقدم الطلب،نحن
 أو،وكيل إقراض

Lending Agent; or

 أو/وكيل مقترض

Borrower; or

وكيل إقراض ومقترض

Both Lending Agent and Borrower

)(يرجى اختيار المربع المناسب

(please tick relevant box)

:نص ّرح ونؤكد بموجب هذا الطلب على ما يلي
 ويضم مصادر تقنية وتنظيمية باإلضافة،	أن لدينا فريق العمل المؤهل والمطلوب لهذا النشاط.1
أو الدعم الفني التي تلبي كافة المتطلبات الوظيفية/إلى أنظمة خدمات المتعاملين و
 وجميعها جاهزة لألداء لغايات تنفيذ،التشغيلية وضوابط التحكم وأنظمة إدارة المخاطر
 وكيل إقراض ومقترض/ مقترض/أنشطة إقراض واقتراض أوراق مالية بوصفنا وكيل إقراض
.(يرجى حذف ما ال ينطبق) بما يتماشى مع إجراءات جهة شركة دبي للمقاصة

hereby declare and confirm the following:
1.	We have the necessary qualified staff including technical and organizational
resources together with front office and/or back office systems to meet all
operational functionalities, requirements, controls and risk management
systems in place for the purpose of carrying out SLB activities as a Lending
Agent / Borrower / Lending Agent and Borrower (delete where relevant) in
accordance with the Clearing Entity’s procedures;
2.	We have the necessary Capital Adequacy to support the SLB activities. A copy
of our latest Capital Adequacy is attached herewith.
3.	We have a Collateral Maintenance & Liquidation Policy in place for
management of outstanding securities loans and to handle events of collateral
shortfall.
4.	We have the necessary record and book keeping system for the proposed SLB
activities.
5.

To the best of our knowledge:
a. there is no adverse circumstances that will impact our application;
b.	we have not been subjected to any forms of disciplinary action during the
last 12 months for any violations.

6.	We are duly authorized to conduct the business for which this application is
made. A certified copy of this authority is attached herewith.

 نرفق ط ّيه. أن لدينا رأس المال الالزم والكافي لدعم أنشطة إقراض واقتراض األوراق المالية.2
.نسخة عن أحدث وثيقة كفاية رأس المال
	أننا نوظف سياسة حماية وتسييل الضمان لغايات إدارة قروض األوراق المالية مستحقة الدفع.3
.وللتعامل مع النقص في الضمان
	أن لدينا نظام السجالت ومسك الدفاتر الالزم إلدارة األنشطة المقترحة في مجال إقراض.4
.واقتراض األوراق المالية
: أنه وعلى حد علمنا.5
. ال يوجد أي ظروف سلبية قد تؤثر على هذا الطلب.أ
 شهر الماضية عن أي خرق12  أننا لم نخضع ألي نوع من اإلجراءات التأديبية خالل فترة.ب
.للقوانين
مصدقة عن
 نرفق ط ّيه نسخة.مفوضون قانون ًيا إلجراء األعمال التي يتعلق بها هذا الطلب
	أننا.6
ّ
ّ
.هذا التفويض

:وقعها

Signed by:

الرئيس التنفيذي للجهة المقدمة للطلب/العضو المنتدب

Managing Director/Chief Executive of Applicant
Name:

:االسم

Authorized Signature:

:التوقيع المعتمد

رئيس قسم االلتزام
Name:

:االسم

Authorized Signature:

:التوقيع المعتمد

مدير التدقيق الداخلي
Name:

DFM-DCCD-DC-B4-F1

:االسم

Authorized Signature:

:التوقيع المعتمد
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 طلب تجديد الموافقة كوكيل:الموضوع
 أو مقترض إلقراض واقتراض األوراق المالية/ إقراض و
Application For Renewal Of Approval As Lending Agent And/Or
Borrower For Securities Lending And Borrowing
Date:

:التاريخ

To:
Dubai Clear General Manager
Head of Dubai Clear Company
Dubai Clear Company

:إلى
رئيس شركة دبي للمقاصة
9700 .ب.شركة دبي للمقاصة ص
 اإلمارات العربية المتحدة،دبي

We, [name of applicant], pursuant to our approval as:

: وبموجب طلبنا للتسجيل كـ،] [اسم مقدم الطلب،نحن
 أو،وكيل إقراض

Lending Agent; or

 أو/وكيل مقترض

Borrower; or

وكيل إقراض ومقترض

Both Lending Agent and Borrower

)(يرجى اختيار المربع المناسب

(please tick relevant box)
hereby declare and confirm the following:
1.	We continue to have the necessary qualified staff including technical and
organizational resources together with front office and/or back office systems to
meet all operational functionalities, requirements, controls and risk management
systems in place for the purpose of carrying out SLB activities as a Lending
Agent / Borrower / Lending Agent and Borrower (delete where relevant) in
accordance with the Clearing Entity’s procedures;
2.	We continue to have the necessary Capital Adequacy to support the SLB
activities. A copy of our latest Capital Adequacy is attached herewith.
3.	We continue to have a Collateral Maintenance & Liquidation Policy in place for
management of outstanding securities loans and to handle events of collateral
shortfall.
4.	We continue to have the necessary record and book keeping system for the
proposed SLB activities.
5.

To the best of our knowledge:
a. there is no adverse circumstances that will impact our renewal application;
b.	we have not been subjected to any forms of disciplinary action by SCA
or any exchanges or any companies during the last 12 months for any
violations.

:نص ّرح ونؤكد بموجب هذا الطلب على ما يلي
		  ويضم مصادر تقنية وتنظيمية، أن مازال لدينا فريق العمل المؤهل والمطلوب لهذا النشاط.1
أو الدعم الفني التي تلبي كافة المتطلبات الوظيفية/باإلضافة إلى أنظمة خدمات المتعاملين و
 وجميعها جاهزة لألداء لغايات تنفيذ أنشطة،التشغيلية وضوابط التحكم وأنظمة إدارة المخاطر
 وكيل إقراض ومقترض (يرجى حذف/ مقترض/إقراض واقتراض أوراق مالية بوصفنا وكيل إقراض
.ما ال ينطبق) بما يتماشى مع إجراءات جهة شركة دبي للمقاصة
 نرفق ط ّيه.	أن مازال لدينا رأس المال الالزم والكافي لدعم أنشطة إقراض واقتراض األوراق المالية.2
.نسخة عن أحدث وثيقة كفاية رأس المال
	أننا ما زال وظف سياسة حماية وتسييل الضمان لغايات إدارة قروض األوراق المالية مستحقة الدفع.3
.وللتعامل مع النقص في الضمان
	أن مازال لدينا نظام السجالت ومسك الدفاتر الالزم إلدارة األنشطة المقترحة في مجال إقراض.4
.واقتراض األوراق المالية
: أنه وعلى حد علمنا.5
.ال يوجد أي ظروف سلبية قد تؤثر على هذا الطلب
.أ
 شهر الماضية عن أي خرق12 	أننا لم نخضع ألي نوع من اإلجراءات التأديبية خالل فترة.ب
.لقوانين الهيئة او أي من السوقين والشركتين
مصدقة
 نرفق ط ّيه نسخة.مفوضون قانون ًيا إلجراء األعمال التي يتعلق بها هذا الطلب
	أننا ما زلنا.6
ّ
ّ
.عن هذا التفويض

6.	We continue to be duly authorized to conduct the business for which this
renewal application is made.

:وقعها

Signed by:

الرئيس التنفيذي للجهة المقدمة للطلب/العضو المنتدب

Managing Director/Chief Executive of Applicant
Name:

:االسم

Authorized Signature:

:التوقيع المعتمد

رئيس قسم االلتزام
Name:

:االسم

Authorized Signature:

:التوقيع المعتمد

مدير التدقيق الداخلي
Name:

DFM-DCCD-DC-B4-F1

:االسم

Authorized Signature:

:التوقيع المعتمد
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تفويض بالمشاركة في أعمال األنشطة الجديدة
إقراض واقتراض األوراق المالية
Authority To Engage In New Business Of Securities Lending
And Borrowing (SLB) Activities
Date:

:التاريخ

To:
Dubai Clear General Manager
Head of Dubai Clear Company
Dubai Clear Company

:إلى
رئيس شركة دبي للمقاصة
9700 .ب.شركة دبي للمقاصة ص
 اإلمارات العربية المتحدة،دبي

I/We, [name], hereby confirm that I /we have the necessary authority on behalf
of [Name of Member] to make the application to be approved by Dubai Clear
Company to engage in SLB activities and be bound by the Dubai Clear Company

] لدينا نحن السلطة الالزمة نيابة عن [اسم العضو/  نؤكد بموجب هذا أن لدي،] نحن [االسم/ أنا
لتقديم الطلب المعتمد من قبل شركة دبي للمقاصة للمشاركة في أنشطة إقراض واقتراض األوراق
.المالية وااللتزام بقواعد وإجراءات شركة دبي للمقاصة إلقراض واقتراض األوراق المالية

SLB rules and procedures.

The list of authorized signatories to execute any SLB instructions or give notices for

كما مرفق طيه قائمة المخولين بالتوقيع على تنفيذ أي تعليمات من تعليمات إقراض واقتراض
.األوراق المالية أو تقديم إشعارات لمعامالت إقراض واقتراض األوراق المالية

SLB transactions is also provided herewith.
 نقر ونوافق ونتعهد منفردين ومجتمعين متضامنين ومتكافلين بتحمل،نحن الموقعون أدناه
كامل المسؤولية القانونية والمالية المترتبة على مدى صحة ودقة وحداثة واكتمال المعلومات
المقدمة من قبلنا لشركة دبي للمقاصة لغايات المشاركة في أنشطة إقراض واقتراض األوراق
.المالية لدى الشركة

We/ the undersigned acknowledge, agree and undertake jointly and severally
to assume the full legal and financial responsibility arising from the truthfulness,
genuine, recentness and completeness of the information which we submitted to
Dubai Clear Company for the purpose of engaging in the business of securities

:موقعة من قبل

lending and borrowing activities at the company.
Signed by:
Name:

(Attach copy of Power of Attorney or Board Resolution confirming that the
Authorized Signatory(ies) can register the company for the new business of
securities lending and borrowing)

DFM-DCCD-DC-B4-F1

:االسم

Authorized Signature:

توقيع المفوض

(إرفاق نسخة من التوكيل أو قرار المجلس يؤكد أن المفوض (المفوضين) يمكنهم
.)تسجيل الشركة للعمل الجديد في إقراض واقتراض األوراق المالية
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